OPVOEDER WOONBEGELEIDING
80-100% contract onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding
Jouw opdracht
Als opvoeder/woonbegeleider sta je, samen met jouw collega’s, in voor de dagelijkse zorg en
begeleiding van een groep van 9 volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking:
• Je ondersteunt mensen in hun persoonlijke groei en het maken van eigen keuzes.
• Je zorgt voor een veilig thuis met oog voor warmte, huiselijkheid en een gezellige groepssfeer.
• Je neemt de persoonlijke begeleiding op van één of twee bewoners op alle levensdomeinen
(pedagogisch, medisch, kledij, …) en bent de contactpersoon voor zijn/haar netwerk.
• Je voert met de bewoners en collega’s de huishoudelijke taken uit. Daarnaast neem jij samen
met jouw collega’s ook een aantal administratieve verantwoordelijkheden op.
• Je werkt met een flexibel afgesproken uurrooster met ochtend-, avond- en weekendwerk en
regelmatig een inslapende nacht.
Onze organisatie
De Ark Antwerpen is een kleinschalige leefgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke
beperking:
• Er zijn 3 woonhuizen en 2 dagcentra in Mortsel & Boechout, vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer. In totaal onthalen we 34 volwassenen met een beperking.
• Elk huis of dagcentrum heeft een vast team van 4 à 6 medewerkers die ondersteund worden
door een orthopedagoog. De verpleegkundige van De Ark volgt de medische zaken van de
onthaalde bewoners op.
Er is een warme familiale en vriendschappelijke sfeer:
• We werken in kleine groepen (max 9 bewoners) waardoor bewoners, medewerkers,
vrijwilligers, familie en buren zich hier thuis voelen.
• Tijdens gemeenschapsmomenten komt iedereen samen om het leven te vieren en lief & leed
met elkaar te delen, bv Pasen, opendeurdag, inspiratie-avonden, ...

OPVOEDER WOONBEGELEIDER - 80-100%

De Ark Antwerpen

Pagina 1 van 2

•

We maken deel uit van een internationaal netwerk van Arkgemeenschappen. Door
uitwisseling, vorming en wederzijdse bezoekjes voel je je deel van een wereldwijde grote
familie.

“Ik kwam vroeger mee met mijn oma naar feestjes toen die nog directrice van De Ark was. Ik hou
van de huiselijke sfeer en heb toffe flexibele collega’s. Dit werk past bij mij omdat de mensen met
een beperking er op de eerste plaats als mensen worden gezien en ik veel van hen kan leren. De Ark
is ook een beetje mijn thuis, ik mag er mezelf zijn.” – Katrijn (zie foto)
“Ik blijf werken in De Ark omdat die mensen met een beperking me niet loslaten. Ik kan er steeds
nieuwe dingen ontdekken en zien dat de vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van mensen
met een beperking niet kloppen. Het blijft voor mij een mooie boeiende wereld.” – Geert (werkt al
25 jaar als begeleider)
Competenties
Je hebt kennis en/of ervaring met de doelgroep en inzicht in de onderliggende dynamieken. Je denkt
oplossingsgericht en hebt een proactieve houding. Je kan vlot zowel zelfstandig als in teamverband
werken. Daarnaast heb je:
• Een diploma opvoeder A1 of A2 of een gelijkwaardig diploma in de sociale sector. Heb je geen
passende opleiding, maar wel relevante werkervaring met de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking, dan kom je ook in aanmerking.
• Kennis van Office 365 (Word, Excel, SharePoint, OneDrive)
• Een rijbewijs B en spreek je vlot Nederlands
Wij bieden
•
•
•
•

Deeltijds contract (30.4u of 80%) voor onbepaalde duur - fulltime tewerkstelling te
bespreken
Bij voorkeur onmiddellijke indiensttreding
Vergoeding woon-werkverkeer volgens de paritaire afspraken
Verloning naar (relevant) diploma en functie volgens de barema’s van PC 319.01

Grijp je kans en solliciteer vandaag nog!
Mail je CV en motivatiebrief voor 31 mei 2022 naar info@arkantwerpen.be met vermelding van:
sollicitatie OPVOEDER WOONBEGELEIDING. Kennismakingsgesprekken worden in overleg gepland.
Uitgebreide vacaturetekst en meer info over ons vind je op www.ark.antwerpen.
Meer informatie? Contacteer rechtstreeks:
Nele Schoors, onthaalcoördinator, nele.schoors@arkantwerpen.be, 03 460 37 10
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